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1.  Prof.univ.dr. Marcel Ioan 

BOLOȘ 

Locul şi rolul bugetului în dezvoltarea economică 

2.  Analiza echilibrului bugetar pentru sectorul …….. 

3.  Controlul bugetar în sectorul …….. 

4.  Elaborarea bugetului de stat pentru perioada …….. 

5.  Execuţia bugetară în perioada …….. 

6.  Modalităţi de perfecţionare a procesului bugetar 

7.  Elaborarea şi execuţia bugetului local. Studiu de caz la …….. 

8.  Echilibrul bugetar 

9.  Finanţarea deficitului bugetar 

10.  Politici financiar-monetare de asigurare a echilibrului bugetar 

11.  Politica bugetară şi finanţarea neinflaţionistă a deficitului 

bugetar 

12.  Modalităţi de finanţare a bugetelor locale 

13.  Elaborarea şi execuţia bugetului asigurărilor sociale în 

perioada …….. 

14.  Elaborarea şi execuţia bugetelor instituţiilor publice. Studiu de 

caz la …….. 

15.  Finanţarea sistemului bugetar în condiţiile integrării României 

în U.E. 

16.  Organismele internaţionale şi relaţia cu instituţiile sistemul 

financiar din România 

17.  Procesul bugetar în U.E. 

18.  Analiza comparativă a elaborării şi executării bugetului public 

în ţările membre ale UE 

19.  Previziunea trezoreriei publice 

20.  Sistemul de organizare şi mecanismul de funcţionare a 

trezoreriei publice. Studiu de caz la …….. 

21.  Operaţiuni active şi pasive de trezorerie 
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22.  Relaţiile dintre trezoreria statului şi instituţiile financiare din 

România 

23.  Noţiunilor teoretice privind bugetul – evoluţie istorică, 

conţinut, funcţii 

24.  Procesul bugetar – elaborarea proiectului de buget, abrobarea 

bugetului, execuţia bugetului, controlul execuţiei bugetului. 

25.  Ordonatorii de credite-atribuţiile şi răspunderile acestora. 

26.  Organizarea Trezoreriei Statului. 

27.  Funcţiile de bază ale Trezoreriei. 

28.  Finanţarea cheltuielilor bugetare prin Trezorerie: deschiderea 

de credite bugetare 

29.  Sfera şi conţinutul contabilităţii instituţiilor publice. 

30.  Reforma contabilităţii instituţiilor publice. 

 

 

1.  Prof.univ.dr. Ioan Dan 

MORAR 

Veniturile publice-studiu aplicativ 

2.  Politica fiscala 

3.  Obligatiile sociale ale agenților economici 

4.  Cheltuielile publice-studiu aplicativ 

5.  Impozitul pe venitul persoanelor fizice –studiu aplicativ 

6.  Executia silita-studiu aplicativ 

7.  Impozitul pe profit –studiu aplicativ 

8.  Tehnica fiscala –studiu pentru impunerea pe consum 

9.  Impozitele pe avere 

10.  Procedura fiscala 

11.  Finantele locale 

12.  Executia bugetara 

13.  Bugetul public-studiu de caz 

14.  Analiza obligațiilor fiscale-studiu de caz 

15.  Veniturile publice-studiu aplicativ 

16.  Impozitele directe-studiu aplicativ 

17.  Colectarea veniturilor fiscale din impozitul pe venit 

18.  Impozitele pe consum 

19.  TVA-studiu aplicativ 

20.  Accizele si rolul lor in colectarea veniturilor fiscale 

21.  Fiscalitatea-studiu evolutiv 

22.  Proceduri fiscale 

23.  Gradul de fiscalizare-studiu aplicativ 

24.  Armonizari fiscale 

25.  Impozitele pe venituri, pe consum...,studiu aplicativ 

 

 

1.  Prof univ.dr. Ioan Gheorghe 

ȚARA 
Conceptul de controlul financiar 

2.  Relaţia control financiar – control fiscal in contextul 

perfectionarii sistemului de control financiar. 

3.  Studiu privind tehnicile de control documentar contabil la…. 

4.  Studiu privind metodele procedeului de control faptic. 



5.  Studiu privind tehnicile de control al unor gestiuni global 

valorice. 

6.  Studiu privind organizarea și exercitarea controlului financiar 

preventiv la.... 

7.  Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv. 

8.  Studiu privind controlul financiar preventiv - pârghie pentru 

creșterea performanței administrării patrimoniului entităților. 

9.  Studiu privind actele de control întocmite de organele de 

control fiscal la… 

10.  Controlul fiscal și evaziunea fiscala. 

11.  Direcția Generală Antifraudă Fiscală ca și element structural al 

sistemului de control financiar. 

12.  Instituţii cu atribuţii de control financiar din  România. 

Atributii, mod de exercitare a controlului. 

13.  Studiu privind drepturile organelor de control fiscal şi ale 

contribuabililor în legătură cu controlul fiscal. 

14.  Studiu comparativ al organizării şi conducerii Curţii de Conturi 

a României cu alte institutii similare din Uniunea Europeana. 

15.  Obiectivele  de  control  ale  Curţii  de  Conturi  a  României  

în  legătură  cu formarea si utilizarea resurselor publice. 

16.  Studiu privind activitatea exercitată de către Curtea de Conturi 

a Romaniei. 

17.  Actele de control întocmite de Curtea de Conturi a 

României. 

18.  Controlul financiar versus alte forme de control. 

 

 

1.  Conf.univ.dr. Corneliu 

Cristian BENȚE 

Asigurările şi activitatea economică (funcţia economico-

financiară şi socială a asigurărilor). 

2.  Asigurările de bunuri în România: experienţa acumulată, 

posibilităţi de dezvoltare şide perfecţionare (pe exemplul unuia 

sau mai multor obiecte şi riscuri. 

3.  Asigurarea clădirilor, construcţiilor, echipamentelor şi a altor 

bunuri. 

4.  Asigurarea bunurilor în timpul transportului. 

5.  Asigurări de bunuri, rezultate obţinute şi posibilităţi de 

perfecţionare (pe exemplul uneia sau mai multor societăţi de 

asigurări). 

6.  Studiu comparativ privind asigurările de bunuri în România şi 

în ţara "X" sau alte ţări. 

7.  Asigurările de persoane în România: stadiul actual şi 

posibilităţi de dezvoltare. 

8.  Asigurări de persoane, rezultate obţinute şi posibilităţi de 

perfecţionare (pe exemplul uneia sau mai multor societăţi de 

asigurări). 

9.  Asigurările de viaţă în România: stadiul actual şi posibilităţi 

de dezvoltare. 

10.  Asigurările de viaţă, rezultate obţinute şi posibilităţi de 

perfecţionare (pe exemplul uneia sau mai multor societăţi de 

asigurări). 



11.  Asigurările de răspundere civilă în România: stadiul actual şi 

posibilităţi de dezvoltare. 

12.  Asigurările de răspundere civilă, rezultate obţinute şi 

posibilităţi de perfecţionare (pe exemplul uneia sau mai multor 

societăţi de asigurări). 

13.  Studiu comparativ privind asigurările de răspundere civilă în 

România şi în ţara "X" sau alte ţări. 

14.  Asigurările de credite şi garanţii. 

15.  Asigurările de credite, rezultate obţinute şi posibilităţi de 

perfecţionare (pe exemplul uneia sau mai multor societăţi de 

asigurări). 

16.  Asigurarea creditelor: studiu comparativ privind asigurarea 

creditelor de export de către Banca de Export-Import a 

României (EXIMBANK-S.A.) şi formele asigurării creditelor 

de export întâlnite în practica internaţională. 

17.  Asigurarea creditelor de export. 

18.  Asigurarea creditului ipotecar. 

19.  Asigurarea creditelor interne. 

20.  Asigurări maritime. 

21.  Asigurări de aviaţie. 

22.  Asigurări agricole. 

23.  Reasigurarea contractelor de asigurare în România. 

24.  Reasigurarea contractelor de asigurare, rezultate obţinute şi 

posibilităţi de perfecţionare (pe exemplul uneia sau mai multor 

societăţi de asigurări). 

25.  Studiu comparativ privind reasigurarea contractelor de 

asigurare în România şi în ţara "X" sau alte ţări. 

26.  Structura şi dinamica pieţei asigurărilor şi reasigurărilor din 

România. 

27.  Managementul societăţilor de asigurări (pe exemplul unei 

singure societăţi de asigurări sau a mai multor societăţi). 

28.  Managementul riscului în asigurări. 

29.  Activitatea financiar- contabilă şi informaţională în cadrul 

societăţilor de asigurări (pe exemplul uneia sau mai multor 

societăţi). 

30.  Rezervele tehnice şi solvabilitatea asigurătorului. 

31.  Frauda în asigurări: manifestare şi posibilităţi de combatere. 

32.  Autorizarea, supravegherea şi contractarea asigurărilor şi 

reasigurărilor. 

33.  Protecţia socială în România şi posibilităţile de perfecţionare a 

acesteia. 

34.  Studiu comparativ privind protecţia socială în România şi în 

ţara "X" sau alte ţări. 

35.  Asigurările de bunuri: evoluţie, realităţi şi posibilităţi de 

dezvoltare. Studiu de caz la SC………… 

36.  Asigurările de pensii (studiu comparativ între România şi alte 

ţări). 

37.  Sistemul asigurărilor de sănătate din România, prezent şi 

perspective. 



38.  Sistemul asigurărilor de pensii din România, prezent şi 

perspective. 

39.  Asigurările private de pensii. 

40.  Asigurările private de sănătate. 

41.  Răspunderea civilă în sistemul de sănătate. 

42.  Asigurările comerciale de sănătate din România. 

43.  Asigurarea creditelor de export. Studiu de caz la SC………… 

44.  Asigurarea creditului ipotecar – stadiul actual şi posibilităţi de 

perfecţionare. Studiu de caz la SC………… 

45.  Asigurările de incendiu şi alte calamităţi. Studiu de caz la 

SC………… 

46.  Marketingul în asigurări. Studiu de caz la compania X 

47.  Analiza satisfactiei clientilor companiei de asigurari  X 

48.  Estimarea rezervele tehnice în asigurări pe baza metodei Chain 

Ladder. Studiu de caz la SC 

49.  Estimarea rezervele tehnice în asigurări pe baza metodei 

costului mediu per daună. Studiu de caz la SC…. 

50.  Estimarea rezervei matematice in asigurările de viaţă. Studiu 

de caz la SC 

51.  Rezerva matematică şi durata critică a asigurării in asigurările 

de viaţă. Studiu de caz la SC 

52.  Rezerva matematică şi şi riscul matematic in asigurările de 

viaţă. Studiu de caz la SC 

53.  Reconsiderări ale managementului  riscului bancar 

54.  Marketingul bancar. Studiu de caz la banca X 

55.  Analiza satisfactiei clientilor bancii X 

56.  Evaluarea poziţiei de risc a unei bănci comerciale 

57.  Tehnici moderne de evaluare şi protecţie la risc aplicate în bănci 

58.  Metode moderne de evaluare şi protecţie la risculde credit. 

59.  Managementul riscului de lichiditate în bănci. 

60.  Managementul riscului de solvabilitate în bănci. 

61.  Managementul riscului valutar în bănci. 

62.  Managementul riscului operaţional în bănci. 

63.  Managementul riscului ratei dobânzii în bănci. 

64.  Managementul riscului de piaţă în bănci. 

65.  Managementul bancar – cerinţe şi mutaţii actuale 

66.  Misiune, strategii şi politici  ale băncilor comerciale – studiu de caz 

67.  Acordul Basel 3 – cerinţe privind perfecţionarea managementului 

riscului în bănci 

68.  Portofoliul de clienţi al băncii – managementul relaţiei cu clientul 

69.  Marketingul şi managementul vânzărilor în băncile comerciale 

70.  Managementul riscului de creditare  (risc global, risc individual) 

71.  Performanţă şi risc în creditare (cu aplicaţie la banca ...) 

72.  Bonitatea clientului creditat – metode şi tehnici de evaluare 

73.  Mecanismul creditării bancare – funcţionalităţi şi disfuncţionalităţi 

74.  Fundamentarea deciziei de creditare 

75.  Sistemul garanţiilor bancare 



76.  Gestiunea creditelor aflate în dificultate 

77.   Strategii şi politici de creditare ale băncii ... 

78.  Garanţiile creditului bancar –studiu de caz 

79.  Tehnici moderne de protecţie faţă de riscul de creditare 

80.  Creditul retail şi corporate – specificul băncii ... 

81.  Lichiditatea băncilor comerciale – principii şi mod de evaluare 

82.  Gestiunea riscului de lichiditate – tehnici specifice 

83.  Protecţia băncilor împotriva riscului de lichiditate ( cu aplicaţie la...) 

84.  Creditul ipotecar 

85.  Particularităţi ale marketingului în sectorul bancar 

86.  Creditul de consum 

87.  Internet Banking, Home Banking şi Mobile Banking - servicii 

bancare electronice oferite pe piaţa bancară românească 

88.  Analiza riscului creditării la banca X 

 

 

1.  Prof.univ.dr. Victoria Bogdan Evaluarea structurilor din situaţiile financiare ale întreprinderii. 

Studiu de caz la S.C... 

2.   Lucrări contabile de închidere a exerciţiului financiar. Studiu de caz 

la S.C. 

3.   Contabilitatea capitalurilor proprii la S.C.. 

4.   Contabilitatea împrumuturilor şi a altor datorii necurente la S.C… 

5.   Recunoaşterea, evaluarea și contabilizarea imobilizărilor la S.C… 

6.   Întocmirea situaţiilor financiare anuale ale întreprinderii. Studiu de 

caz la S.C… 

7.   Inventarierea generală a patrimoniului la S.C…… 

8.   Tratamentul contabil al amortizării şi deprecierii activelor. Studiu de 

caz la S.C… 

9.   Contabilitatea rezultatului exerciţiului, a repartizării sale şi a 

rezultatului reportat la S.C…… 

10.   Principiile contabile şi imaginea fidelă. Studiu de caz la S.C.... 

11.   Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului şi substanţa 

economică reflectată în situaţiile financiare ale întreprinderii. 

12.   Factorii care influenţează tipologia şi evoluţia sistemelor de 

contabilitate. 

13.   Rolul şi activitatea IASB în politica de armonizare şi convergenţă 

contabilă internaţională. 

14.   Consolidarea conturilor prin metoda integrării globale. 

15.   Organizarea și derularea procesului de consolidare a conturilor. 

16.   Consolidarea conturilor prin metoda integrării globale. 

17.  Raportarea financiară obligatorie și voluntară la nivelul grupurilor de 

societăți. 

18.  Metoda punerii în echivalenţă şi consolidarea conturilor. 

19.  Situațiile financiare consolidate ale grupului de societăți… 

20.  Etapele procesului de consolidare a conturilor la grupul de 

societăți… 

 



 

1.  Conf.univ.dr. Dorina 

Nicoleta POPA 

Analiza cifrei de afaceri 

2.  Analiza activităţii de producţie şi/sau comercializare pe baza 

indicatorilor valorici 

3.  Analiza valorii adăugate şi a cheltuielilor materiale la SC… 

4.  Analiza gestiunii resurselor umane ale firmei 

5.  Analiza gestiunii activelor imobilizate  la SC… 

6.  Analiza gestiunii resurselor materiale (stocurilor) la SC… 

7.  Analiza eficienţei utilizării resurselor  la SC… 

8.  Analiza cheltuielilor întreprinderii 

9.  Analiza principalelor elemente de cheltuieli la SC… 

10.  Analiza rezultatelor întreprinderii 

11.  Analiza ratelor de rentabilitate  la SC… 

12.  Analiza echilibrului financiar al întreprinderii 

13.  Analiza poziţiei financiare a întreprinderii 

14.  Analiza riscului de faliment la SC … 

15.  Analiza riscurilor întreprinderii 

 

 

1.  Prof.univ.dr.habil.Diana 

Claudia SABĂU-POPA 

Dezvoltarea de instrumente care să permită adaptarea 

structurilor fondurilor de investiţii la nevoile clienţilor şi la 

contextul economic 

2.  Societăţile de investiţii financiare şi rolul lor pe piaţa de 

capital 

3.  Crizele financiare 

4.  Introducerea acţiunilor la Cota Bursei de Valori Bucureşti. 

Studiu de caz 

5.  Finanţarea prin emisiunea publică de acţiuni. Studiu de caz 

6.  Pieţele de capital emergente 

7.  Pieţele de capital mature 

8.  SIBEX. Organizare şi funcţionare 

9.  Indicii bursieri internaţionali reprezentativi 

10.  Indicii pieţei de capital a României 

11.  Structura şi funcţionarea fondurilor de investiţii 

12.  Intermediarii pe piaţa de capital. Studiu de caz 

13.  Finanţarea prin emisiunea publică de obligaţiuni 

14.  Titlurile de proprietate: Acţiunile 

15.  Informare, analiză, studiu  şi prognoză pe piaţa acţiunilor 

16.  Titlurile de creanţă: Obligaţiunile 

17.  Investitorii instituţionali şi rolul lor pe piaţa de capital 

18.  Bursa de Valori Bucureşti. Organizare şi funcţionare 

19.  Contractele futures la BVB Bucureşti şi la SIBEX 

20.  Criza financiară mondială. Studiu de caz Uniunea Europeana 

21.  Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare. Studiu 

de caz 

22.  Modalităţi de finanţare a activităţii unei societăţi comerciale 

23.  Societăţile de investiţii financiare şi rolul lor pe piaţa de 

capital 



 

 

1.  Conf.univ.dr. Carmen 

Mihaela SCORȚE 

Contabilitatea financiară sursă de informaţii pentru contabilitatea de 

gestiune. Studiu de caz la SC…… 

2.  Fluxul informaţional al costurilor la SC..................... 

3.  Procedee de calcul a costurilor la SC........................ 

4.  Modalităţi de contabilizare a costurilor PLS la SC.... 

5.  Modalităţi de contabilizare a costurilor bazate pe conceptul costului 

complet la SC............. 

6.  Calculaţia costurilor prin metoda globală la SC.. 

7.  Calculaţia costurilor prin metoda pe comenzi la SC.... 

8.  Calculaţia costurilor prin metoda pe faze de fabricaţie la SC… 

9.  Sisteme de calculaţie a costurilor parţiale orientate decisional. 

Studiu de caz la SC 

10.  Calculaţia costurilor prin metoda Direct Costing la SC. 

11.  Direct Costing şi deciziile pe termen scurt la SC.... 

12.  Metoda Direct costing un pas spre analiza Cost Volum Profit 

13.  Analiza Cost Volum Profit si indicatorii decizionali la SC… 

14.  Analiza CVP şi mirajul marjelor. Studiu de caz la SC… 

15.  Metode de calculaţie a costurilor de tip total versus metode de 

calculaţie a costurilor de tip parţial. Studiu de caz la SC… 

16.  Managementul costurilor şi fundamentarea deciziilor la SC... 

17.  Decizii bazate pe costuri – aspecte privind deciziile investiţionale. 

Studiu de caz la SC… 

18.  Rolul costurilor în fundamentarea deciziilor la SC 

19.  Reducerea costurilor. Influenţe asupra prestigiului SC.... 

20.  Analiza performanţei activităţii din perspective contabilităţii de 

gestiune. Studiu de caz la SC… 

21.  Contabilitatea de gestiune la societăţile specializate în comerţ 

exterior. Studiu de caz la SC… 

22.  Contabilitatea de gestiune instrument al controlului de gestiune 

23.  Costurile şi controlul de gestiune 

24.  Controlul performanţelor întreprinderii prin sistemul bugetar 

25.  Instrumente integrate de măsurare şi gestionare a performanţei. 

Studiu de caz la  SC 

26.  Benchmarking-ul un nou drum spre performanţă 

27.  Contabilitatea produselor finite, calculaţia costurilor şi analiza 

rentabilităţii la SC 

28.  Fluxul informaţional al cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor la SC. 

 

 

1.  Lect.univ.dr. Sorina Ioana 

COROIU 

Finanțarea investițiilor pe baza fondurilor nerambursabile. 

Studiu de caz la SC... 

2.  Creditul – sursă de finanţare a investiţiilor  

3.  Finanțarea investițiilor pe baza surselor externe. Studiu de caz 

la SC... 

4.  Leasingul – sursă de finanţare a investiţiilor  

5.  Impactul investiţiilor asupra economiei româneşti  

6.  Creditarea bancară a persoanelor juridice. Studiu comparativ 

între ...  



7.  Finanţarea investiţiilor. Studiu de caz la SC ...  

8.  Produse de investiţii. Studiu de caz la ...  

 

 

 

1.  Lect.univ.dr. Dana Simona 

GHERAI 

Auditul financiar ca o necesitate obiectivă pentru creșterea 

credibilității informației financiar contabile. 

2.  Auditul financiar în România. 

3.  Auditul public intern: obiective, mod de organizare, 

posibilități de creștere a independenței. 

4.  Auditul intern versus auditul extern. 

5.  Auditul financiar asupra formării și utilizării resurselor 

publice. 

6.  Auditul sistemelor informatice. 

7.  Auditul performanței: scop, mod de organizare și exercitare. 

8.  Standardele internaționale de audit despre etapele desfășurării 

unei misiunii de audit financiar. 

9.  Principiile organizării și exercitării activității de audit 

financiar. 

10.  Studiu privind planificarea în auditul financiar. 

11.  Studiu privind evaluarea riscului de audit. 

12.  Raportarea în auditul financiar. 

13.  Studiu privind etapele desfășurării unei misiuni de audit 

financiar. 

14.  Studiu privind auditarea situațiilor financiare la….. 

15.  Studiu privind Instituțiile Supreme de Audit din Uniunea 

Europeană. 

16.  Curtea Europeană de Conturi. 

17.  Organizatia Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit. 

 

 

1.  Asist.univ.dr. Mărioara 

BELENEȘI 

Studiu privind performanţa financiară pe baza indicatorilor de 

creare de valoare la SC … 

2.  Studiu privind contabilitatea decontărilor cu personalul la SC 

… 

3.  Bilanţul contabil – imaginea poziţiei financiare a entităţii 

4.  Provocări privind identificarea, evaluarea şi contabilitatea 

activelor necorporale la SC…. 

 

1.  Asist.univ.dr. Luminița RUS Situația fluxurilor de trezorerie – sursă informațională privind 

utilizarea rezultatului din exploatare 

2.  Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor – o analiză comparată 

3.  Contabilitatea imobilizărilor corporale – factor de impact în 

procesul decizional 

4.  Contabilitatea determinării rezultatului exercițiului 

5.  Contabilitatea trezoreriei și luarea deciziilor 

6.  Contabilitatea tranzacțiilor în monedă străină 

7.  Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată 

8.  Contabilitatea decontărilor comerciale 



9.  Contabilitatea în .... (agricultură, comerț, construcții, servicii) 

10.  Politici contabile privind evaluarea activelor și datoriilor 

Conf.univ dr.L.Droj 

1. Gestiunea echilibrelor financiare  

2. Analiza riscului de faliment  

3. Creditarea întreprinderilor 

4. Evaluarea și gestionarea îndatorării 

5. Fundamentarea deciziei de investiții în domeniul .... 

6. Gestiunea ciclului de exploatare  

7. Decizii financiare pe baza bilanțului contabil  

8. Decizii financiare pe baza contului de profit și pierdere  

9. Structura financiară  

10. Gestiunea riscurilor de exploatare și a celor financiare 

11. Analiza financiară prin sistemul de rate 

12. Analiza financiară în domeniul.... – Studiu de caz  

13. Analiza poziției financiare a întreprinderii 

14. Diagnosticul financiar al companiilor din domeniul… 

15. Evaluarea pe bază de venit  

16. Evaluarea pentru raportare financiară 

17. Evaluarea prin comparații de piață  

18. Evaluarea terenurilor  

19. Evaluarea bunurilor mobile 

20. Evaluarea patrimoniului imobiliar al .....  

21. Evaluarea pentru impozitare 

22. Teme propuse de studenţi în domeniul evaluării... 

 

 

* NOTĂ: la propunerea studenţilor pot fi elaborate lucrări de licență şi cu alte teme 

 

 

               Decan          Director Departament 
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